
Jan Šibík je jeden z nejvýznamnějších 
současných reportážních fotografů, dr-
žitel řady prestižních ocenění, mimo jiné 
i Ceny 1. června udělované městem Plzeň 
za trvalou obhajobu a prosazování princi-
pů demokracie a lidských práv a svobod. 
Obdržel ji právě před patnácti lety. 

V soutěži Czech Press Photo pro české 
a slovenské fotografy získal čtyřicet pět 
ocenění, z toho dvakrát hlavní cenu. Kro-
mě stovek reportáží z Česka podnikl přes  
250 cest do všech koutů světa. Do válečných 
zón, do nejchudších oblastí postižených 
přírodními katastrofami nebo nesvobodné 
Severní Koreje. Věnoval se  i uprchlické kri-
zi. Od 1. do 23. června vystavuje v mázhau-
zu plzeňské radnice a expozice nese název 
Světové události Jana Šibíka.                     

Jaké oblasti a jaká témata fotografií 
jste pro výstavu v Plzni vybral?

Budou tam nejdůležitější reportáže, 
které jsem nafotil v období let 2001 až 

2005. Válka v Iráku, Afghánistánu, Libé-
rii, ale i sociální témata. Například  sním-
ky lidí s AIDS z Ukrajiny v poslední perio-

dě jejich života. Bude tam téma Palestiny,  
kam jezdím opakovaně, nebo téma tsuna-
mi, které postihlo Srí Lanku.

Budou na výstavě jen fotografie? 
Návštěvníci se budou moci seznámit 

i s mými dalšími pracemi za posledních de-
set let, které jsem shrnul v nedávno vydané 
knize Deset let. Nebudeme však vystavovat 
samotné fotografie, ale promítat je.
Je nějaká fotografie, kterou byste označil 
za svou srdeční záležitost?    

Nikdy mi nejde jen o jednu fotografii, 
ale  o celek. Chci bezpráví ve světě a další 
věci divákům zprostředkovat v celku, tak-
že  jednotlivý snímek nebo reportáž z jed-
né oblasti neupřednostňuji. 
Nemáte poslední dobou pocit, že kva-
litní česká fotožurnalistika a vlastně 
i žurnalistika někam mizí?  

Bohužel umírá. Je vázaná na kvalitní 
tištěná média, počty vydaných výtisků se 
snižují, redakce mají čím dál méně peněz 
a nejsou ochotné příliš do fotografií in-
vestovat. Je tak obtížné reportáže publi-
kovat, natož být jako reportážní fotograf 
v redakci zaměstnán. To není problém 

jenom Česka, ale celosvětový. Pokud tu 
práci chcete dělat, musíte si sehnat fi-
nanční prostředky sám. Abych mohl ve 
svých cestách za reportážemi pokračo-
vat, sháním peníze, jak se dá.
Jakým způsobem tedy sháníte finance?

Dělám workshopy pro zájemce, kteří 
se chtějí naučit fotografovat třeba i mo-
bilním telefonem. Naštěstí takoví lidé 
jsou a rádi za to zaplatí. Fotím svatby, 
natáčím videa. Vydělané prostředky pak 
vkládám do svých cest za reportážemi. 
A snažím se fotky z reportáží nějak pu-
blikovat, prostě chci, aby se dál dostá-
valy k lidem.  
A kam se chystáte v současnosti?

Do nedávna pro mě bylo prioritou vy-
dání nové knihy a výstava na Staroměst-
ské radnici. A o cestách jsem nepřemýšlel. 
Navíc, při naprosté většině cest reaguji na 
to, co se někde stane. Cesty neplánuji,  ale 
jsem připravený vyrazit, když se ve světě 
něco důležitého odehrává.                               (an)                                                            

Plzeň začne v příštím roce prodávat své 
byty na Sylvánu jejich nájemcům. Na-
bídne jich ke koupi celkem 483, byly 
postaveny v rámci programu Podpora 
výstavby bytů s využitím dotace Minis-
terstva pro místní rozvoj České repub-
liky v letech 2002 až 2005. Připraveny 
jsou tři etapy prodeje.  

„První, jejíž zahájení se předpokládá 
v roce 2018, zahrnuje domy Slupská 5, 
Brněnská 48, Slupská 3, Sedlecká 13/
Slupská 1, Brněnská 44/Sedlecká 11, 
Brněnská 46, Sedlecká 5 a Sedlecká 6, 
je to celkem 174 bytů. Předpokládaný 

příjem města z prodeje těchto bytů se 
odhaduje do deseti milionů korun,“ kon-
statuje Zdeněk Švarc, vedoucí Bytového 
odboru Magistrátu města Plzně. 

Podle původních podmínek dotačního 
programu byla stanovena vázací doba 
udržitelnosti na 20 let. Rozhodnutí mi-
nistra pro místní rozvoj a nařízení vlády 
umožnilo změnu z 20 na 10 let. Eko-
nomický úřad Magistrátu města Plzně 
ve spolupráci s Technickým úřadem 
Magistrátu města Plzně připravil způ-
sob prodeje bytů tak, aby bylo vyhověno 
podmínkám dotace, s níž byly byty posta-

veny. Město už zjišťovalo pomocí ankety 
zájem nájemců o odkup. Oslovilo nájem-
ce v blocích E, F a H, které byly postave-
ny jako první. Zájem projevilo více než  
60 procent dotázaných. 

Prodejní ceny za metr čtvereční budou 
různé. Odvinou se totiž z ceny domu, od 
níž se odečte dotace, připočte úrok z úvěru, 
který si město na výstavbu vzalo, a odečte 
takzvaný bonus, jenž vychází z poměr-
né části uhrazeného nájemného. Pokud 
lidé nebudou mít o byty zájem, město si je 
ponechá a obyvatelé tam budou dál v náj- 
mu.                                                                                      (red)
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Třetí jízdní pruh vznikne v Karlovarské 
ulici ve směru do centra města. Vybu-
duje ho společnost Berger Bohemia za  
11,385 milionu korun bez DPH.  Stav-
bu zahájí v červnu. Hotova by měla být 
do 18 týdnů. „Stavební práce v celkové 
délce 600 metrů začnou odstraněním 
svodidel a vybouráním krajnice v rea-
lizovaném úseku, tedy od křižovatky 
Karlovarská – Lidická až před napoje-
ní na takzvaný rondel. Potom se zahájí 
práce na úpravách a rozšíření vozovky 
včetně úprav plynovodu, vodovodu 
a kanalizace pod nově vznikajícím tře-
tím jízdním pruhem, položeny budou 
nové kabely veřejného osvětlení a svě-
telného signalizačního zařízení. Počítá 
se s výstavbou nových sloupů pro pře-
věsy trolejového vedení včetně sloupů 
veřejného osvětlení,“ uvádí vedoucí 
Odboru investic Magistrátu města Plz-
ně Pavel Grisník. 

U Bolevecké ulice bude prodloužen 
podchod a upraven kolektor. Po dobu 
výstavby poslouží směrem do centra 
řidičům současné dva jízdní pruhy, 
ale zúžené. „Stavební mechanizace se 
bude pohybovat po ulici Karlovarská 
v záboru stavby. Přes ulici Lochotín-
ská bude pouze doprava malými ná-
kladními automobily,“ doplňuje Pavel 
Grisník. Třetí jízdní pruh by měl být 
vyhrazen pro vozy autobusů linek 
městské hromadné dopravy i pro vozy 
autobusových linek provozovaných 
v rámci Integrované dopravy Plzeň-
ska.                                                                  (red)

Fotograf Jan Šibík se svou novou knihou. Jeho fotografie mohou zájemci vidět na  
www.sibik.cz.                                                                                                                  Foto:  archiv  Jana Šibíka                                                                         

Na Karlovarské 
se začne budovat

třetí pruh

Jan Šibík: Kvalitní fotožurnalistika umírá v Česku i ve světě

Cenu 1. června 
pro rok 2017 
získá profesor 
a filozof Ladi-
slav Hejdánek 
(na snímku), 
který v květnu 
oslavil 90. na-
rozeniny, za tr- 

valou obhajobu a prosazování prin-
cipů demokracie a lidských práv 
a svobod. Celým svým životem a činy 
obhajoval hodnoty, jako jsou svoboda 
a demokracie. Odkaz jeho prací je hlu-
boce humánní a naplňuje smysl ceny. 
Například v únoru 1948 byl mezi 
dvěma stovkami vysokoškolských 
studentů, kteří se vydali na Hrad žá-
dat prezidenta Edvarda Beneše, aby 
nepřijímal demisi nekomunistických 
ministrů. Koncem padesátých let spo-
lu s dalšími podobně smýšlejícími 
přáteli vytvořil reformní evangelické 
hnutí Nová orientace, jež se věnova-
lo občanské interpretaci evangelia do 
tehdejších společenských, církev-
ních i politických poměrů. Význam-
ně se podílel na promýšlení formulací 
a prezentaci Charty 77, byl jedním 
z jejích prvních signatářů a v letech 
1977 a 1980 také jejím mluvčím. Od 
roku 1980 vedl pondělní bytové se-
mináře, na něž přijížděli významní za-
hraniční filozofové a myslitelé. Cenu 
1. června město uděluje na paměť 
veřejného vystoupení Plzeňanů proti 
totalitnímu režimu v roce 1953.    (red)

Cenu 1. června 
obdrží 

Ladislav Hejdánek

Pohled na bytovou výstavbu na Sylvánu.                                                                                            Foto: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
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Zájem o vědu provází třiatřicetiletou Lu-
cii Vištejnovou už od studia na gymnáziu 
v Plasích. Po absolvování Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze zamířila 
za prací do biotechnologické firmy na vý-
chod Čech. Přitom si udělala doktorát na 
Masarykově univerzitě v Brně. Ale stále ji 
to táhlo domů, na západ Čech.  

„Pořád jsem jenom jezdila z místa na 
místo. A na severním Plzeňsku jsem doma. 
A když se objevila možnost pracovat v Bio-
medicínském centru v Plzni, neváhala jsem 
ani chvilku. Současná práce mě baví a na-
plňuje. Zatím nemám rodinu, tak je pro 
mě práce hodně důležitá,“ říká sympatic-

ká vědkyně, která vede v Biomedicínském 
centru laboratoř buněčné regenerativní 
medicíny. 

Ale nějaké koníčky určitě máte?
Kolo a teď jsem začala s potápěním bez 

kyslíkového přístroje. Zrovna jsem si to 
vyzkoušela pár dní v Egyptě. Byl to hezký 
zážitek. 
Je těžké skloubit je  s prací?

Zvládnout se dá všechno. Ale je podstat-
né vyselektovat všechno důležité a neřešit 
nesmysly.  To platí i ve výzkumu. Mám do-
cela výhodu, že jsem dříve pracovala v bio-
technologické firmě, která vyvíjela konkrét-

ní produkty a chtěla rychle výsledky pro 
výrobu. Člověk se tak nemohl zahltit věcmi, 
které nikam nevedly, a bádat si takzvaně do 
šuplíku.
A čemu se věnujete ve svém současném 
bádání?

Studiu mechanismů řídících regenera-
tivní procesy vybraných orgánů a tkání. 
Zajímá nás například, jak je kmenová buň-
ka nasměrována do místa poškození a jak 
probíhá proces samotné regenerace. Studu-
jeme schopnost kožních buněk - fibroblastů 
zapojit se do regulace procesu hojení rány 
a zajímá nás, zda mohou přispívat k pře-
trvávání chronického zánětu v ráně. Aby-
chom toto mohli studovat, vyvíjíme takový 
trojrozměrný domeček z kolagenu, ve kte-
rém mohou fibroblasty žít a fungovat jako 
ve skutečné kůži. Sledujeme, jak se v něm 
chovají například v podmínkách chronic-
kých ran, které vznikají při cukrovce, žilní 
nedostatečnosti a dalších chorobách. Zda 
se množí, produkují kolagen nebo se chovají 
prozánětlivě. Výhodou trojrozměrného 
domečku je co největší podoba se skutečnou 
kůží a ranou, což může přinést přesnější vý-
sledky. Postupem doby bychom tak mohli 
definovat molekuly odpovědné za špatnou 
funkci fibroblastů v ráně. A na tomto zákla-

dě by bylo možné navrhovat nové způsoby 
léčení. Byl by to obrovský pokrok pro vážně 
nemocné, jejichž rány se nedaří současnými 
postupy léčit. 
Dává domeček i další možnosti ke zkou-
mání?

Je možné testovat v něm různé látky 
podporující hojení. Ve spolupráci s Ústa-
vem struktury a mechaniky hornin Aka-
demie věd České republiky a s Českým 
vysokým učením technickým v Praze tes-
tujeme i strukturní a mechanické vlast-
nosti domečku.  
Kdy by se mohli pacienti dočkat konkrét-
ních výsledků?

Pokud se nám vše podaří, pak by moh-
ly být konkrétní výsledky našeho bádá-
ní v horizontu pěti let. Pořád to ale ještě 
bude začátek vývoje jakéhokoliv produk-
tu, který by mohl pacientům pomoci. To 
vždy trvá mnoho let.  
Hojení ran je jediným výzkumným pro-
gramem vašeho týmu?

Začínáme  s výzkumem regenerace jater 
při metabolickém poškození, například při 
cukrovce a obezitě.  Zkoumáme, jaké vnitro-
buněčné mechanismy stojí za tím, že vznika-
jí takzvaná tučná játra, která mohou vést až 
k selhání jaterních funkcí.                                 (an)

                 

Barevná renesanční freska s figurou 
žehnajícího Boha Otce vznášejícího se 
na nebesích pořízená mezi roky 1570 až 
1590, tedy v době Rudolfa II., se objevila 
při dostavbě průchodu rohového domu 
na náměstí Republiky 5. Malba větší než 
70 metrů čtverečních pochází z doby, kdy 
radnici pro plzeňské konšely dostavo-
val v renesančním stylu Ital Giovanni de 
Statia a jeho pomocníci. Vedoucí odboru 
památkové péče plzeňského magistrátu 
Petr Marovič považuje nález za zázrak.

 „Je to jediná zachovaná malba v měš-
ťanském domě z období renesance v ce-
lém historickém jádru. Patří do období, ze 
kterého jsou ve městě k vidění dvě přene-

sené nástěnné malby ze zbořeného domi-
nikánského kláštera, dnes jsou v kapli 
sv. Barbory v diecézním muzeu a pak ná-
stěnná malba Ukřižování Krista v sále 
prvního patra budovy radnice. Právě ta 
pak pomohla identifikovat autora i období 
vzniku výmalby v domě,“ upozorňuje Petr 
Marovič.

Dům, který patří soukromým majitelům, 
patřil mezi nejpřepychovější a postavil ho 
bohatý obchodník s cizím kořením. „Nej-

dřív nás nález šokoval, ale máme z něho 
obrovskou radost. I přesto, že provoz v ob-
chodě bude komplikovanější,“ říká spo-
lumajitelka domu Zdeňka Balounová. Je 
rozhodnuta, že v obchodě uvítá nejen na-
kupující, ale i  zájemce o zhlédnutí  unikát-
ní fresky. „Třeba si i něco koupí,“ směje se. 
„Nyní je snaha restaurovat nástěnné malby 
maximálně ve dvou na sobě navazujících 
etapách tak, aby malby prošly restaurátor-
ským zásahem v co nejkratším termínu,“ 

uvádí Petr Marovič. Majitelům domu na 
provedení rozšířeného restaurátorského 
průzkumu a fixaci cenných maleb město 
přispělo 300 tisíci korunami. 

Plzeň podpoří restaurování a další od-
borné práce v dalších devíti významných 
soukromých objektech v Plzni. Vlast-
níkům poskytne celkem 2,29 milionu 
korun na zachování či obnovu kulturní 
památky. Výše podpory se pohybuje od  
75 tisíc do 300 tisíc korun.                                         (an)

S T R A N A  2  /  K V Ě T E N  2 0 1 7

Renesanční freska znázorňuje Boha

Lucie Vištejnová: Je důležité neřešit nesmysly 

Město přispěje na záchranu unikátu a dalších soukromých historických objektů

Unikátní fresku v domě, který  v minulosti patřil k nejpřepychovějším ve městě,  čekají restaurátorské práce.              Foto: Martin Pecuch

Město podpořilo 
výuku v zahradách

Projekt „Zahrada pro celý rok II“ na pod-
poru výuky ve školních zahradách a oko-
lí škol získá dotaci 85 500 korun z Fondu 
životního prostředí města Plzně. Akci 
zajišťuje nezisková organizace Ametyst. 
Pracuje s dětmi a mladými lidmi na všech 
stupních škol, nabízí ekologické výukové 
programy v přírodě.                                           (red)

Plzeň dosáhla za rok 2016 přebytku hos-
podaření 284 miliony korun. Podařilo 
se jej zajistit díky lepšímu výběru daní, 
vyššími příjmy z pronájmu městského 
majetku, díky úsporám magistrátního 
úřadu, ušetřit pomohla i úspěšná vý-
běrová řízení. Peníze budou využity na 
řadu akcí. Například 20 milionů korun 
poslouží na první etapu rekonstrukce 
kulturního domu Peklo, na posílení 
rozpočtu výstavby tréninkového hřiště 
u zimního stadionu bylo přiděleno osm 
milionů. Přibližně stejná částka je na 
investiční akce a odstranění havarijních 
stavů na základních školách                   (red)

Přebytek poslouží 
i na opravu Pekla

Lucie Vištejnová (vlevo) se svou spolupracovnicí Annou Zavaďákovou.           Foto: archiv
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Čeká se na další sklizeň z plantáže topolů

Ať už Plzeňskou kartu potřebuje 
klient nabít každý měsíc, na delší 
období nebo si na ni nahrávat elek-
tronickou peněženku, může použít 
e-shop. „Nejsnazší cestou je využití 
webu eshop.plzenskakarta.cz,“ říká 
René Vávro z Plzeňských městských 
dopravních podniků.

Zadanou objednávku lze zaplatit 
on-line platební kartou nebo převo-
dem na účet. Je nutné vyčkat na do-
ručení e-mailu s potvrzením o přijetí 
platby a poté při první cestě městskou 
veřejnou dopravou přiložit Plzeňskou 
kartu k terminálu s barevným disple-
jem a s označením pro platbu bankov-
ní kartou. „Hotovo, vaše předplatné 
nebo elektronické peníze jsou uloženy 
na Plzeňské kartě. Nemusíte ani na 
přepážku Plzeňských městských do-
pravních podniků, ani k bankomatu. 
Tam je však třeba zajít s původní Pl-
zeňskou kartou, která se nedá potvrdit 
u terminálu ve voze,“ informuje René  
Vávro.                                                              (red) 

Čistá Plzeň
 otevírá dveře

Kam poputují finance
• na restaurování  sgrafitové  výzdoby 
fasády domu Veleslavínova 10
• na restaurování výmalby v presbytáři 
kostela sv. Mikuláše
• na opravu terrazza a podlah vily 
v Pobřežní ulici
• na výrobu a montáž oken do domu 
Dominikánská 16
• na obnovu halové chodby a podlah 
budovy polikliniky Denisovo nábřeží
• na sanaci zdiva kostela sv. Petra a Pav-
la v Plzni-Liticích
• na restaurování portálů, okna a pilíře 
domu Sedláčkova 11
• na opravu stropů konventní budovy 
na Jiráskově náměstí
• na restaurování barokního portálu 
v průčelí domu Riegrova 18
•  na restaurátorský průzkum a fixaci 
maleb domu na náměstí Republiky 5  

Školáci z 28. zá- 
kladní školy v Plz- 
ni zvítězili v ori-
ginální plzeňské 
soutěži Kára (na 
snímku vítězné 
vozítko). Tu pro 
týmy ze základ-
ních škol vy-

hlásilo na konci loňského roku město 
Plzeň a to v rámci iniciativy SmartEdu. 
Školáci museli navrhnout a postavit 
funkční pojízdné vozítko, k dispo-
zici jim přitom byli pomocníci z řad 
středoškoláků. Soutěžilo pět desí- 
tek dětí. Vítězný tým dostal šek na  
100 tisíc korun, určen je na nákup inter-
aktivní tabule pro školu či na jiné IT vy-
bavení.                                                                      (red)

 V soutěži Kára 
zvítězili školáci z 28. ZŠ

Společnost Čistá Plzeň pořádá u příle-
žitosti Světového dne životního prostře-
dí 11. června od 10 do 16 hodin v areá- 
lu v ulici Edvarda Beneše 430/23 Den 
otevřených dveří. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout nejen celý areál, ale 
také vyzkoušet vystavenou techniku. 
Připravena je i zábavná show Barevný 
den – třídění a recyklace odpadů se spo-
lečností EKO-KOM. Akce se koná za 
každého počasí.                                               (red)

Novou Plzeňskou
 kartu lze nejsnáze 

nabít v e-shopu

Město čeká na další sklizeň ze své plantáže 
japonských topolů, které rostou na pozem-
ku ve Štěnovicích. První sklizeň se konala 
v roce 2015 a vyrobenou štěpku prodalo Pl-
zeňské teplárenské. 

Na jejich další pěstování požádá Správa 
veřejného statku města Plzně o finanční 
podporu na pěstování rychle rostoucích 
dřevin z evropských a národních zdrojů 

v programu Přímé platby Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu v roce 2017.  

Z pařezů na sklizené plantáži podle in-
formací ze zmíněné správy nyní rostou 
výmladkové pruty.  Porost proto bude pone-
chán růstu  bez zásahu a do další sklizně se 
nepředpokládají žádné podstatné náklady 
převyšující roční podporu. V minulých le-
tech, tedy od roku 2010, získala správa ve-

řejného statku na dotacích 360 tisíc korun, 
ročně zhruba 60 tisíc korun.  

Pozemky o rozloze zhruba 12,48 hektarů 
se nachází mezi tunelem Valík a řekou Úhla-
vou. Při první sklizni nasbírala zemědělská 
technika 660 tun štěpky, čistý výdělek po 
odečtení nákladů byl pro město 320 tisíc 
korun. Z plantáže očekává ještě dalších pět 
sklizní.                                                                            (red)                                                            
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Výměna
PlZeňskýcH kaRet

Výměna Plzeňských karet pokračuje. 
Od dubna do května jsou to karty s čísly 
105 000 až 119 999.                                       (red)

O peníze mohou žádat
i fyzické osoby

Už pátý Katalog (nejen) sociálních 
služeb poskytovaných ve městě Plzni 
a nejbližším okolí připravuje Odbor 
sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně. „Podle našeho opakovaného 
průzkumu je nejefektivnější reklamou 
pro poskytovatele sociálních služeb, 
ale i organizace, které svojí činností 
se sociálními službami přímo souvisí. 
Po třech letech od posledního vydání 
věříme, že nová podoba tohoto ucele-
ného informačního materiálu, který 
bude historicky nejobjemnější, splní 
naše očekávání směrem k veřejnosti 
a bude poptávaným produktem, po-
dobně jako předchozí vydání z roku 
2014,“ říká Alena Hynková, vedoucí 
zmíněného odboru. Distribuce kata-
logu s logem Pomáhající Plzeň na ve-
řejně dostupná místa se předpokládá 
v říjnu 2017.                                               (red)

Statutární město Plzeň prostřednic-
tvím svého odboru sociálních služeb 
připomíná občanům možnost podat 
si žádost o poskytnutí finančního 
daru z programu Podpora zdravotně 
znevýhodněných občanů. Jeho cílem 
je pomoci zdravotně znevýhodně-
ným občanům města Plzně získat 
finanční prostředky na zkvalitnění 
jejich života, například mohou získat 
doplatek na mechanický invalidní 
vozík, kompenzační a zdravotnické 
pomůcky, úhradu rehabilitace a po-
dobně. Více informací na e-mailu 
Srbkova@plzen.eu nebo telefon- 
ním čísle 378 033 357, případně  
602 230 374. Žádosti jsou přijímá-
ny průběžně, nejpozději však do  
30. června 2017.                                                              (red)

Chystá se Katalog 
sociálních služeb

Dotaci 958 900 korun na podporu 
integrace cizinců, zejména pak jejich 
dětí, které navštěvují plzeňské základní 
školy, získalo na základě předloženého 
projektu město Plzeň. Projekt bude re-
alizovat Odbor sociálních služeb Ma-
gistrátu města Plzně. „Záměr stojí na 
třech hlavních integračních pilířích, 
adaptaci dětí s odlišným mateřským 
jazykem, zdokonalovacím kurzu k vý-
uce češtiny pro pedagogy plzeňských 
základních škol a jazykových kurzech 
pro dospělé. Projekt, který je plně hra-
zen Ministerstvem vnitra České re-
publiky, potrvá do konce roku 2017. 
Zapojeny do něj budou základní školy 
s významným podílem dětí s odlišným 
mateřským jazykem a Poradna pro 
cizince a uprchlíky Diecézní charity 
Plzeň,“ upřesňuje Tereza Šlajsová, pro-
jektová manažerka pro oblast služeb pro  
cizince zmíněného odboru.                     (red)

Město získalo 
dotaci na podporu 
adaptace cizinců

Kamerový systém v Plzni posílila speci-
ální panoramatická kamera a  přibydou 
další. Město tak pokračuje v rozšiřo-
vání a modernizaci svého kamerové-
ho systému, který patří mezi nejlepší 
v České republice. 

Město, jež systém buduje od roku 
1997, už zahájilo pátou etapu jeho 
rozšiřování. Speciální panoramatic- 
ká kamera byla mimo jiné osaze-
na na jedné z nejvytíženějších křižo- 
vatek v Plzni. Umožňuje trvale mo- 
nitorovat prostor v sadech Pětatři- 
cátníků pod úhlem 360 stupňů. Ka-
mery tohoto typu ohlídají i další křižo- 
vatky.                                                                        (red)

Kamerový
 systém posílil

Více než šest desítek strážníků a zaměst-
nanců Městské policie Plzeň převzalo na 
plzeňské radnici za věrnost, mimořádný 
čin a záchranu života čestná ocenění ve 
formě stužek a medailí. 

Za mimořádný čin je dostali napří-
klad strážník Petr Kokoška z obvod-
ní služebny Bory s kolegou Zbyňkem 
Bednářem. „Díky jejich iniciativnímu 
a svědomitému výkonu služby se poda-
řilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí 
kontaminace vody ropnou látkou v pře-
hradní nádrži České údolí,“ říká mluvčí 
strážníků Jana Pužmanová.  Mezi další 
oceněné patří strážníci stanice Územ-
ně strážní služby Jan Nesnídal, Iveta 
Hnetilová a Ondřej Ulrych. Ti dosa-
hují dlouhodobě nadstandardních vý-
sledků při odhalování osob, po kterých 
bylo vyhlášeno pátrání. Michal Huspek 
a Zdeněk Bor se zase významným dílem 
podíleli na zadržení agresivního cizince, 
který na konci listopadu loňského roku 
napadl při zásahu několik strážníků 
a zranil je. Kateřina Purkarová a Vla-
dislava Mašková byly oceněny za přínos 
v oblasti prevence kriminality při reali-
zaci projektu Plac, Karel Zahut za reali-
zaci projektů Plzeňské senior akademie 
a Nedej se, Michal Rybáček za zajištění 
akce Rio 2016 v Plzni, Tomáš Petřík za 

stabilizaci obvodní služebny Městské 
policie Plzeň - Bory. Stužku za záchranu 
života získali Pavel Kučerák, Tereza 
Kubicová a Miroslav Šůs. Za drama-
tických okolností zabránili sebevraždě, 
kterou chtěla spáchat mladá žena sko-
kem z mostu Generála Pattona. Martin 
Machulda a Jan Lang zabránili muži ze 
Slovenska, aby ukončil svůj život na ko-
lejích vlakového nádraží. „Strážníci ho 
museli z kolejiště doslova odnést,“ zdů-
razňuje Jana Pužmanová. Martin Vild 
zachránil život ženě, která se pokusila 
o sebevraždu léky a zapila je alkoholem. 
Do bytu v panelovém domě se strážník 
musel dostávat přes balkonové dveře. 
Martin Auterský včas odhalil známky 
otravy u ženy, která vypila kromě alko-
holu i čisticí prostředek. „Poskytl ženě 
předlékařskou pomoc a přivolal záchra-
náře, kteří ji převzali k dalšímu ošetře-
ní,“ uvádí mluvčí. Dalším oceněným je 
Artur Tereščenko, společně s kolegou 
zachránil muže, který hodlal ukončit 
svůj život skokem z Wilsonova mostu. 
Za použití násilí ho museli strhnout 
ze zábradlí, na němž balancoval. Jo-
sef Kasl a Aneta Guzmanová poskytli 
nezbytnou první pomoc, a zásadně tak 
přispěli k záchraně života sedmnáctile-
tého chlapce, kterého zasáhl elektrický 

výboj vysokého napětí poté, co lezl po 
odstavených vagonech na zastávce vla-
kového nádraží Plzeň – Jižní Předměstí. 
Vladislava Mašková v mimopracovní 
době poskytla v centru města nezbytnou 
první pomoc staršímu muži, který náhle 
zkolaboval na ulici. Zachránila mu tak 
život.

Udělovala se i medaile cti určená pra-
covníkům veřejné správy, hasičům, po-
licistům a jiným fyzickým i právnickým 
osobám, které se významným způsobem 
zasloužily o zajišťování veřejného pořád-
ku v Plzni, o prevenci kriminality, bez-
pečnost osob, ochranu majetku, a oso-
bám, které přispěly k záchraně života 
nebo se zásadním způsobem podílely 
na řádném fungování a rozvoji městské 
policie. Získali ji Aleš Průša, vedoucí 
Odboru bezpečnosti a prevence krimi-
nality Magistrátu města Plzně, Andrea 
Gregorová, manažerka prevence kri-
minality a protidrogová koordinátorka 
z téhož odboru, za dlouhodobé zásluhy 
při zajišťování veřejného pořádku a pre-
vence kriminality v Plzni. Třetí medaili 
cti obdržel Petr Liška, vedoucí Odboru 
krizového řízení Magistrátu města Plz-
ně, za dlouhodobé zásluhy při zajišťová-
ní bezpečnosti osob a ochrany majetku 
v Plzni.                                                                    (red)

Strážníci dostali stužky a medaile
Město je ocenilo za záchranu životů a další mimořádné činy

Městská ubytovna v Plachého 52 v po- 
lovině letošního roku začne nově slou-
žit pro krizové bydlení.  

„To znamená pro nouzový a záchyt-
ný systém pro osoby a domácnosti, 
kde je nutné akutně řešit bytovou nou-
zi, tedy stav bez bydlení,“ vysvětluje 
vedoucí magistrátního bytového od-
boru Zdeněk Švarc. 

„Krizové bydlení umožní lidem, 
kteří se ocitli na ulici, okamžitou 
pomoc, která bude doprovázena 
intenzivní sociální prací s cílem za-
jistit následné adekvátní bydlení,“ 
doplňuje Karolína Vodičková, ve-
doucí oddělení sociální práce a me-
todiky sociálního bydlení Odboru 
sociálních služeb Magistrátu města  
Plzně. 

Tam se budou podávat a zároveň 
i posuzovat a doporučovat žádosti 
o ubytování. Žádost je k dispozici na 
https://socialnisluzby.plzen.eu/ 
o-nas/socialni-bydleni/socialni-by-
dleni-1.aspx. nebo přímo na odboru 
v Martinské 2 v 1. patře. O ubytová-
ní občanů v ubytovacích jednotkách 
bude rozhodovat bytový odbor. Sprá-
vu ubytovny bude i nadále vykonávat 
Obytná zóna Sylván.                            (red)

Ubytovna
 v Plachého ulici

mění režim

Strážníci  v obřadní síni plzeňské radnice.                                                                                                                                     Foto: Martin Pecuch

Turisty provází po Plzni ve vedru, v mra-
zech a někdy si k tomu obleče i historický 
kostým. Jmenuje se Bára Živná a je prů-
vodkyní městské organizace Plzeň-TU-
RISMUS.  „Dobrý průvodce musí počítat 
se vším a nesmí se nechat rozhodit,“ říká 
křehká žena, která turistům ukazuje  krá-
sy krajské metropole už více než osm let 
v češtině, němčině i angličtině a pochází 
ze Sušice.

Už se vás pokusil někdo rozhodit?
Občas krizová situace nastane, ale za-

tím jsem snad všechny nestandardní situ-
ace ustála.
Co vás tedy šokovalo?

Například když se jedenáct chlapů 
z Německa v průběhu výkladu svléklo 
a naskákalo do kašny v centru města. 
Chvíli jsem nevěděla, co dělat. Jenom 
jsem mluvila a přesvědčovala je, že musí 
vylézt. Nakonec si dali říci, oblékli se 
a mohli jsme pokračovat v prohlídce Plz-
ně. Ale to jsou výjimky. V tomhle případě 
se jeden z nich ženil a do Plzně se přijeli 
loučit se svobodou. Měli i jednotné oble-
čení, zaplatili si běžnou dvouhodinovou 
prohlídku města. Ale bylo vedro a dosta-
li spontánní nápad, že se osvěží v kašně. 
Zajímali se o historii a řadu dalších věcí. 

Vzpomínám si, že se později do Plzně vrá-
tili na výlet i se svými manželkami.  
To tedy turisté dokáží připravit průvod-
cům hodně horké chvilky?

Někdy se zapotíme lidově řečeno až na 
patách. Například když se někomu udě-
lá špatně nebo se zraní, ale i takové věci 
musíme bravurně zvládnout. Proto třeba 
s sebou nosím v létě rozprašovač s vodou 
a turisty osvěžuji, aby nebyli přehřátí. 
Musíme pamatovat na to, aby si odpoči-
nuli, osvěžili se, a naše znalosti musí být 
univerzální. Nejsem sportovní fanoušek, 
ale musím mít přehled o plzeňském fot-

bale, hokeji a dalších sportech. Každou 
skupinu zajímá něco jiného. 
A je nějaké univerzální téma, které ne-
zklame nikdy?

V Plzni jednoznačně pivo. Funguje na 
všechny, ideální je, když se s turisty zasta-
víme alespoň na jedno malé. Láká je také  
škola čepování v pivovaru.  Ale například 
náčelníka Říčních lidí  z Venezuely ohro-
mily plzeňské domy.
Náčelníka Říčních lidí?

 Bylo to už před lety a byl v Plzni pra-
covně. Nasedl ve Venezuele do letadla 
a z letiště z Prahy dorazil rovnou do Plz-

ně. Říkal, že takové množství vysokých 
budov za celý svůj život neviděl. A vyšla-
pat tři sta schodů na věž katedrály sva-
tého Bartoloměje to byl pro něj zážitek. 
Odpočíval zhruba dvacetkrát. Tvrdil, že  
šlapat do velkých výšek ve Venezuele ne-
jsou zvyklí a že v jeden den tolik schodů 
ještě nikdy nevyšel, ale pohledem z kated-
rály byl nadšený.
A jak je to s nadšením turistů z jiných 
zemí? Podle statistiky jich přijíždí rok 
od roku více.

Máme z toho velkou radost.  A opravdu 
od nich slyšíme, jak je město krásné a jak 
se jim u nás líbí. Říkají mu malá Praha zá-
padních Čech. Zejména turisté z bývalého 
východního Německa, kteří byli v Plzni na 
výletech za socialismu, bývají ohromení. 
A pochvalují si, že se z šedého, smutného 
města vyloupla opravená, krásná Plzeň 
s mnoha zajímavostmi.  
V tom ale Plzni pomohl i titul Evropské-
ho hlavního města kultury?

Projekt neskutečně pomohl a odstartoval 
zájem o město.  Mnoho turistů vzpomíná na 
zahájení v televizi a při pohledu na věž  jim 
připadá neskutečné, že tam vystoupal pro-
vazochodec. Plzeň začala být vidět za hrani-
cemi a z toho stále těží a myslím si, že bude 
těžit ještě hodně dlouho.                                   (an)

Bára Živná: Náčelníkovi daly schody na věž zabrat
R O Z H O V O R

Bára Živná v kostýmu před plzeňským magistrátem.                     Foto: Plzeň-TURISMUS                                                                                     



Strážníci Martin Machulda a Jan Lang 
jsou na první pohled pohodáři. Kompli-
kované situace, u kterých se mnozí lidé 
hroutí, zvládají s přehledem.  Jejich den-
ním chlebem je totiž práce se seniory, 
handicapovanými lidmi, ale i opilci a jiný-
mi problémovými osobami. A tak s sebou 
v autě vozí neustále obrovské kufry, jeden 
s klíči od firem a druhý od bytů starších 
lidí, kteří jsou napojeni na Tísňovou linku 
seniorů na pult centrální ochrany. Jsou  
v  nich vzorně naskládané klíče a doklady. 
Při každém jejich použití se totiž musí se-
psat protokol. V dalším kufru je vybavení 
pro záchranu lidí včetně dýchacích pří-
strojů nebo defibrilátoru.

„Nejradostnější bývá, když přijede-
me do bytu seniora, který se prostřed-
nictvím náramku spojeného s pultem 
centrální ochrany dovolával pomoci, 
a on nám přijde otevřít. Ale většinou to 
takové nebývá,“ říká Martin Machulda. 
Starší nebo postižení lidé často v bytě 
upadnou, bez cizí pomoci nezvládnou 
sami vstát, bývají v bezvědomí, a i když 
stačí použít náramek a vyslat signál 
o pomoc, do jejich příbytku je velmi ob-

tížné se dostat. A to i přesto, že strážníci 
mají k dispozici klíče od bytu. 

„Vyrazili jsme na pomoc paní do Skvr-
ňan, která ale upadla tak nešťastně, že 
zatarasila vchodové dveře a nedaly se za 
žádnou cenu otevřít.  Museli jsme vylézt 
po žebříku do druhého patra, vyšplhat 
po římse a oknem se dostat dovnitř. Paní 
měla rozraženou hlavu, poskytli jsme jí 
jako všem v podobných případech první 
pomoc a zavolali záchranáře. Nakonec 
všechno dopadlo dobře,“ vzpomíná Jan 
Lang. Podobných historek mají nepočí-
taně. I takové, že přijedou za člověkem, 
který nedokáže vstát, ale odmítá lékař-
skou pomoc. V takových případech se 
klienta snaží přesvědčit, ale pokud od-
mítá, udělají vše nezbytné a nechají ho 
doma. „Nemůžeme nikoho do ničeho 
nutit,“ shodují se oba strážníci. Po-
stesknou si však, že je lidé někdy volají 
zcela zbytečně, například po nich chtějí 
příbuzní seniorů, aby babičce či dědeč-
kovi přijeli vyměnit plenkové kalhotky.  
„Také nás volali, že zapomněli zavřít 
okna a začalo pršet, tak ať jim je sjedeme 
zavřít, když už máme jejich klíče. Pro to 

tady ale opravdu nejsme,“ upozorňuje 
Martin Machulda. Je na nich vidět, že 
je práce s lidmi baví, což potvrzují slovy, 
že jezdit na kontrolu firemních objek-
tů je neosobní. Zejména když na pultu 
centrální ochrany zazní alarm opako-
vaně, ale v objektu se nikdo nepohybuje 

a všechno je v pořádku. Oba strážníci 
také zajišťují podporu dalším hlídkám 
městské policie nebo zdravotnickým zá-
chranářům. „Nedovedete si představit, 
co dokážou dělat opilí nebo zfetovaní 
lidé. Bývají zadělaní nahoře i dole, puch 
je někdy nesnesitelný. Jejich drzost při-

tom nezná mezí. A poslední dobou se 
zvyšuje agresivita,“ popisuje Martin 
Machulda.  Mezi takovými lidmi bývají 
i mladé dívky, ale velmi často také způ-
sobují problémy cizinci z mnoha zemí 
na východ od České republiky.  „Vzpo-
mínám si, jak nás lidé v noci zavolali 
k opilé mladinké dívce, měli strach, aby 
jí někdo neublížil. Místo, aby nám podě-
kovala, příšerně nám vynadala. Někdy 
zase musíme podpořit hlídku strážníků 
v restauraci nebo také venku, když jsou 
opilci hodně agresivní. A to bývá, když je 
v hlídce křehká strážnice,“ uvádí téměř 
dvoumetrový a na první pohled respekt 
vzbuzující Martin Machulda. Podle zku-
šeností strážníků bývá plzeňská záchyt-
ka hlavně v pátek a o víkendu plná už ve-
čer mezi desátou a jedenáctou hodinou. 
Takže mnohdy dělají doprovod opilcům, 
pokud to jejich stav dovolí, domů nebo 
bezdomovcům do zařízení, v nichž mo-
hou strávit noc v teple a suchu. Týká 
se to hlavně mrazivých dnů, jinak je po 
kontrole a zjištění, že nikoho neobtěžují, 
většinou ponechávají venku. Do auta je 
v žádném případě neberou.                       (an)
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Strážníci mají největší radost, když senior přijde sám otevřít

Martin Machulda ukazuje kufry s klíči.                                                    Foto:  Městská policie Plzeň

Do extraligy kadetů a 1. ligy juniorů po-
stoupil nedávno po kvalifikaci v Hradci 
Králové plzeňský tým USK Slavia Plzeň. 
Přestože slaví relativně velké úspěchy, 
potýká se v současné době s nedostat-
kem trenérů a kvůli tomu částečně i s ne-
dostatkem nových posil.

„Nejsou hlavně trenéři kluků, ale ani 
u holek to není nijak slavné. Je nám to 
jako hráčům líto, protože volejbal je su-
per sport. Jsme v něm relativně úspěšní, 
ale finance plynou hlavně na fotbal, hokej 
nebo tenis. Jsme jediný chlapecký volej-
balový klub v Plzni. Naši trenéři se nám 
věnují až po své práci. Je to pro ně hodně 
časově i psychicky náročné a nedoceně-
né. Třikrát v týdnu jsou tréninky a o ví-
kendech většinou zápasy. Bohužel hned 
tři trenéři žáků z různých vážných důvo-
dů končí tuto sezonu s trénováním,“ říká 
sedmnáctiletý volejbalista Cyril Bouda.

Sám v minulosti začínal s hokejem, ale 
k volejbalu ho přivedla maminka, která 
se mu také věnovala. „Hokej jsem hrál do 
dvanácti let, ale odradily mne od něj hlav-
ně vztahy v kolektivu. Je to hodně dravý 
sport. Pořádnou partu, která spolu nejen 

trénuje a hraje, ale je spolu také mimo hři-
ště, jsem vlastně poznal až na volejbalu. 
A hraji ho, i když se zjistilo, že mám astma. 
Určitě mi se zvládnutím nemoci i pomá-
há,“ pochvaluje si mladý volejbalista. 

On i jeho spoluhráči považují volejbal 
za komplexní, technicky náročný sport, 
který v hráčích vypěstuje sílu, dynami-
ku, kombinační schopnosti a řadu dal-
ších vlastností důležitých pro život. Své 
trenéry oceňují, a protože vědí, že je jich 

nedostatek, počítají, že se volejbalu bu-
dou věnovat na trenérských pozicích po 
skončení aktivní sportovní kariéry.

 „Sice by bylo možné se volejbalem i živit, 
špičkoví hráči si vydělají zhruba padesát 
tisíc korun měsíčně, ale chci mít jiné povo-
lání. Volejbal ale opustit v žádném případě 
nehodlám, nedovedu si představit, že bych 
volný čas trávil jen u tabletu, počítače nebo 
mobilního telefonu. A to tenhle sport roz-
hodně nedovolí,“ směje se Cyril Bouda. 

A zve všechny zájemce o volejbal na 
Boleveckou základní školu Plzeň, dříve 
18. základní školu, na tréninky. Bude 
moc rád, pokud se mezi nimi objeví 
nadšenec, který by se ujal trénování ve 
sportovním středisku žáků nebo kadetů 
a juniorů. 

„Naše parta je skvělá a budeme straš-
ně rádi za každého, kdo má zájem vo-
lejbalu pomoci,“ uzavírá sympatický  
mladík.                                                                   (an)

Plzeňští volejbalisté slaví úspěchy Plavecká družstva 
Slávie VŠ Plzeň mají 

titul vicemistra
 Družstvo žen i mužů Plaveckého klubu 
Slávie VŠ Plzeň se stalo vicemistrem Čes-
ké republiky. Finálové závody se konaly  
v bazénu na Slovanech. V soutěži druž-
stev bylo přihlášeno celkem 75 týmů, 
do finále se probojovalo osm nejlepších 
z celé České republiky. Jen pět družstev 
postavilo do boje mužský i ženský tým, 
jedním z nich byl také plzeňský plavecký 
klub a oba týmy se probojovaly přes kraj-
ská kola a semifinále až do závěrečného 
finále. Plavcům PK Slávie VŠ Plzeň se to 
podařilo v rámci celé České republiky už 
tři roky po sobě.                                              (red)

Cyril Bouda: Je to úžasný a levný sport, ale bohužel začínají chybět trenéři 

Kolik stojí vybavení

• boty  zhruba do tisícikoruny
•    nákoleníky několik stovek
•       triko a kraťasy  také několik stovek
•       dresy platí klub

Cyril Bouda (na snímku v první řadě zleva) s částí svého týmu.                                                                                                                                                Foto:  archiv

s e R I Á l  O  m ě s t s k É  P O l I c I I  P l Z e ň

Mnoho slovinských fotbalistů po českých 
ligových trávnících neběhá, plzeňský 
obránce 24letý Erik Janža (na snímku vlevo 
s Davidem Limberským) je nyní jediným zá-
stupcem své země v české nejvyšší soutěži. 
„Fotbal máme v naší rodině v krvi, protože 
můj táta i strýc hrají fotbal, stejně tak já i můj 
bratr,“ říká Erik Janža. Pamatuje si na svůj 
první opravdový fotbalový trénink. „Bylo to 
v klubu ND Mura, když mi bylo 14 let. Před-
tím jsem hrál fotbal jen pro zábavu, stejně 
jako ostatní členové mojí rodiny,“ popisuje.  
Časem se dostal do nejlepšího slovinského 
klubu NK Maribor, kde si připsal vítězství 
v domácí lize. „Z Mariboru měl každý re-

spekt, ale zároveň ho každý chtěl porazit. 
Společně s fanoušky, spoluhráči i realizač-
ním týmem jsme zažili skvělé časy,“ vypráví. 
S Mariborem zvítězil i v domácím poháru 
a díky skvělým výkonům si vysloužil další 
profesní posun. Jako posilu si ho v zimě 
2016 vybrala Viktoria Plzeň. „Když mi 
agent řekl, že o mě má Plzeň zájem, oka-
mžitě jsem souhlasil. Viktoria je velký klub 

s ambicí hrát každý rok evropské poháry. 
Slovinsko je poměrně malá země a domácí 
ligu u nás moc lidí nesleduje, proto je obtíž-
né z ní přestoupit někam do zahraničí. Čes-
ká liga je oproti té slovinské na vyšší úrovni. 
V poslední sezoně hrály tři týmy základní 
skupinu Evropské ligy, to dodává českému 
fotbalu větší lesk. Proto mě nabídka Viktorie 
zajímala,“ popisuje. V české nejvyšší soutěži 
měl možnost zažít několik utkání.  „Plzeňští 
fanoušci jsou úžasní! Nemůžu uvěřit tomu, 
že na každý zápas je stadion zaplněný. Ve 
Slovinsku jsou vyprodané zápasy pouze 
v derby Mariboru s Olympií,“ pochvaluje si 
prostředí v Doosan Areně.                                  (red)

Legendární fotbalista Pavel Nedvěd 
zavítá na celostátní finále 20. ročníku 
McDonald´s Cupu, fotbalového tur-
naje pro děti z prvního stupně základ-
ních škol, který se uskuteční 30. až  
31. května v Doosan Areně. Zúčastní se 
ho 15 vítězných týmů z krajských finále 
společně s pořadatelskou 33. základní 
školou Plzeň. 

Milovníci fotbalu tak mohou přijít 
fandit, ale také vyhrát ceny v do-
provodných soutěžích. Akce začne  
30. května ve 14 hodin slavnostním 
nástupem, od 14.30 do 17.30 se budou 
konat utkání v základních skupinách. 
Ta budou pokračovat i následující 
den od 9.30 do 12 hodin za účasti pa-
trona Pavla Nedvěda. V 11 hodin bude 
slavnostní nástup semifinalistů, od 
11.30 do 12.30 mohou diváci fandit 
v semifinále. Od 12.40 až 13.30 ho-
din se odehraje exhibiční zápas týmu 
McDonald’s a týmu osobností. Ve 
14 hodin se hraje finále. Od 14.40 do 
14.50 se konají doprovodná vystoupe-
ní a od 15 do15.30 se uskuteční slav-
nostní vyhlášení výsledků a ocenění 
vítězů.                                                                     (red)

Dětské hřiště ve vnitrobloku Na 
Dlouhých – Popelnicová by mohlo 
získat novou skluzavku, orlí hnízdo, 
vahadlovou houpačku a svahovou 
skluzavku. Radní na tento projekt 
odsouhlasili uvolnění financí z Fon-
du životního prostředí města Plzně 
ve výši 100 tisíc korun pro Městský 
obvod Plzeň 4. Celkové náklady činí  
199 650 korun.                                                       (red)

Hřiště na Doubravce
se rozroste o nové 

herní prvky 

Erik Janža: Chci odvést stoprocentní výkon

Patronem turnaje 
je Pavel Nedvěd
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Slavnosti svobody podle odhadů pořadatelů a bezpečnostních složek přilákaly zhruba 90 tisíc lidí, tedy o 40 tisíc víc než loni. Největší zájem byl o Convoy of Liberty - přehlídku historických vojenských vozů s desítkou belgických  
a amerických veteránů v džípech. Tisíce lidí si prohlédly vojenské kempy i ukázky Armády České republiky, užily si koncerty, například Vojty Dyka na náměstí Republiky, i další program. Na snímku přehlídka vozidel, na jednom 
z nich Plzeňany a návštěvníky města zdravil čtyřiadevadesátiletý válečný veterán Earl Ingram.                                                                                                                                                                                                                                             Foto: Martin Pecuch

Město dokončilo v dubnu druhou etapu revitalizace Lesoparku Ostende v blízkosti Velkého boleveckého rybníka. Úpravy spočívaly zejména ve 
vybudování systému cest pro pěší z přírodního materiálu včetně dřevěných mostků. Novým prvkem jsou dvě vodní tůně, které jsou napojeny na 
síť cest lesoparku.  „Dvě lesní tůně jsou nad sebou. Původně byly na jejich místě jen terénní deprese, voda se do nich dostala díky nasměrování 
z nivy Boleveckého potoka,“ uvádí Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně. 
Dodává, že cesty zlepšují průchodnost územím, zvyšují atraktivitu pro návštěvníky a zároveň přispívají k ochraně lesa. Druhá etapa revitalizace 
lesoparku se uskutečnila od října loňského roku do letošního dubna. Celkové náklady představovaly 1,143 milionu korun včetně DPH a byly 
hrazeny z rozpočtu města, zastoupeného příspěvkovou organizací Správa veřejného statku města Plzně.                                                       Foto:  archiv

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Fakultou zdravot-
nických studií Západočeké univerzity v Plzni připravil workshop z oblasti zdravotní 
prevence pod názvem Škola zdraví pro seniory, který přilákal do fakultního Centra 
zdraví dvě desítky seniorů. Tématem byly degenerativní změny ramenního a kolenní-
ho kloubu, o nichž poutavě přednášel lékař Oto Kott. „Účastníci nešetřili slovy díků 
a vyslovili přání zorganizovat další přednášku, tentokrát na téma páteř a kyčelní 
klouby. Zároveň většina z nich využila příležitosti i pro odbornou konzultaci svých 
vlastních zdravotních problémů,“ říká Jarmila Srbková, projektová manažerka 
zmíněného odboru.                            Foto: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Plzeňští senioři z Městského ústavu sociálních služeb (MÚSS) v Kotíkovské ulici se zapojili do celostátní akce, jejímž hlavním cílem je 
aktivizovat seniory.  Jejich úkolem bylo „našlapat“ společně na rotopedech, jedno zda nohama či rukama, dva tisíce kilometrů – až pod 
pařížskou Eiffelovku. Kdo v závodě zvítězil? „To je úplně jedno, vyhrál každý senior, který se zúčastnil a šlapání si nejen užil, ale také 
díky němu udělal něco pro své zdraví a kondici,“ říká terapeutka Domova pro seniory Sedmikráska MÚSS Radka Vondrášková. Do akce 
se zapojilo 53 obdobných zařízení z celé České republiky a dvě ze Slovenska. Na obrázku jsou v sedlech rotopedů bývalý profesionální 
cyklistický trenér Jiří Tomíšek (vlevo) a Miroslav  Kovačka.                                                                                                                           Foto:  MÚSS Plzeň

V dubnu se konaly na plzeňských základních školách, jejichž zřizovatelem je město, zápisy do  
prvních tříd. Snímek z  2. základní školy Plzeň.                      Foto: archiv 2. základní školy Plzeň
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Historický víkend se v Plzni v letošním 
roce uskuteční od 9. do 11. června a na-
bídne i novou scénu. „Program této oblí-
bené akce se často vrací k postavě a době 
Rudolfa II., který v Plzni pobýval. A kdo 
ví, možná tu s ním byl i pověstný Golem. 
Další z možných příběhů o tom, jak to 
tenkrát bylo, přinese i letošní ročník. 
Kromě postavy Golema se mohou ná-
vštěvníci těšit na pestrý program, tento-
krát v režii Rytířů Koruny České, “ přibli-
žuje Alena Kozáková, ředitelka Nadace 
700 let města Plzně. 

Diváky čeká mnoho zajímavých akcí. 
„Hlavní scéna na náměstí Republiky oži-
je hudbou, tancem, divadlem i šermem. 
Zavítají sem také zahraniční folklorní 
soubory, které jsou hosty Mezinárodního 
folklorního festivalu, jenž se tou dobou 
koná v Plzni a okolí. Malí i velcí návštěvní-
ci je uvidí i ve velkém sobotním průvodu,“ 
vyjmenovává Alena Kozáková.

Průvod v letošním roce půjde jinou 
trasou než v minulosti. „Letošní Histo-
rický víkend totiž nabídne novou scénu, 
a to v sobotu U Ježíška,“ doplňuje Mar-
tin Cholinský z agentury Rytíři Koruny 
České, která je garantem programové 
části celé akce. 

„Vyroste tam dobový tábor a v sobotu 
si tam diváci užijí jezdecký turnaj a také 
bitvu. Protože koně a kočáry budou prá-
vě U Ježíška, vydá se průvod ve 14 ho-
din odtamtud, u Západočeského muzea 
se k nám přidá zhruba pět set účastníků 
Mezinárodního folklorního festivalu a spo-
lečně pak dorazíme na náměstí Repub-
liky. S námi také sám císař Rudolf, pro 
nás známý jako druhý,“ říká Martin 
Cholinský. Hlavní postavou celého ví-
kendu bude ale Golem, jak ho lidé znají 
z filmů s Janem Werichem. „Tajemstvím 
zůstává, zda a za jakých okolností ožije. 
Doporučuji proto nenechat si ujít ani 
páteční ani sobotní večerní představe-
ní,“ láká k návštěvě Historického víken-
du Alena Kozáková.

V pestrém programu se představí 
i dětská interaktivní scéna, Pohádko-
vá cesta, tržiště, dobový tábor, historie 
s Techmanií, prohlídky historických 
budov České spořitelny a mnoho dal-
šího. Samozřejmostí pak bude také ve-
černí rej strašidel s vyhodnocením těch 
nejhezčích a následný večerní Vejšlap 
plzeňských strašidel, který projde Plzní 
svou tradiční trasou. Podrobný program 
je na www.nadace700.cz.                      (red)

Ben Williams, jeden z nejperspektiv-
nějších kontrabasistů současnosti a dr-
žitel vzácné sošky Grammy, zavítá se 
svou kapelou Sound Effect poprvé do 
Plzně. 

Spolupracoval s největšími jazzovými 
kapacitami, jako jsou Herbie Hancock 
nebo Wynton Marsalis. Převzal sošku 
Grammy za nejlepší jazzové instrumen-
tální album. Zvítězil v prestižní Mezi-
národní jazzové soutěži Theoloniouse 
Monka a jeho jméno lze na plakátech 
nejvlivnějších světových festivalů vidět 
už zdálky. 

Washingtonský rodák rozdmýchává 
vášnivé diskuze mezi hudebními pub-
licisty a kritiky obdivuhodnou lehkostí, 
s jakou do jazzu vpouští výtažky z hip-ho-
pu, R&B, funky i klasiky. 

Svůj „tavicí kotlík“ vlivů naplňoval od 
raného dětství. Vyrůstal totiž v rodině 
hudebníků, vizuálních umělců a rappe-
rů, miloval Prince a Michaela Jacksona 
a toužil se stát rockovou star. „Rozma-

nitost mé hudební výchovy mi zajistila 
pohodlí v nejrůznějších hudebních situ-
acích. Nesnažím se znít jako někdo jiný, 
jenom chci být v hudbě upřímný a přinést 
jí mladistvého ducha,“ říká  Ben Willi-
ams, který předvede své umění v  plzeň-
ské Měšťanské besedě 7. června od 19. 30 
hodin.

Nač se mohou diváci v západočeské 
metropoli těšit?

Mohou očekávat show plnou energie, 
vášně, zábavy a romantiky. Má hudba 
odráží lidskou zkušenost jako takovou, 
takže se v ní najde každý. Sound Effect 
není jen partou skvělých mladých muzi-
kantů, ale také opravdových přátel. A náš 
vztah se bez pochyb projevuje i na pódiu. 
Zahrajeme směs původních skladeb jak 
„State of Art“, tak i „Coming of Age“, 
aranží písní mých oblíbených umělců, 
kam patří například Stevie Wonder, Ni-
rvana a Lianne LaHavas, a také novou 
muziku. 

A naopak, nač se v Plzni a České repub-
lice těšíte vy?

Do České republiky se těším pokaž- 
dé. Lidé jsou tam vřelí, jídlo skvělé 
a historie bohatá. Samozřejmě tam vy-
stupuji rád, protože díky bohaté kultuře 
mají lidé hluboký vztah ke smysluplné 
hudbě.
Pokud budete mít čas, plánujte návště-
vu nějakého místa, například plzeňské-
ho pivovaru?

Ano, pokud bude čas, rád bych navští-
vil pivovar! Plzeň je skvělé pivo. Když 
jsem na turné, snažím se vždy objevovat 
různá města.
Kolikrát jste už byl v České republice 
a čím je pro vás přitažlivá?

V České republice jsem byl, myslím, 
asi čtyřikrát. Vystupoval jsem už v Brně 
a několikrát také v Praze. Miluji taměj-
ší architekturu. Jedny z nejkrásněj-
ších staveb v Evropě jsem viděl právě  
v Čechách. Jsem si jistý, že si to tam uži-
jeme.                                                                    (an)                                         

Kontrabasista Ben Williams: Plzeň, to je skvělé pivo
R O Z H O V O R

Golem bude ústřední postavou letošního Historického víkendu v Plzni.                                                                  Foto: Nadace 700 let města Plzně

Kontrabasista Ben Williams se svým ná-
strojem.            Foto: David Todd McCarty

Do krajské metropole zavítá Golem
Historický víkend se letos uskuteční od 9. do 11. června a vrací se do doby císaře Rudolfa II.

Žonglobalizace ovládne 27. května Bor-
ský park. Plzeňští Žongléros Ansámbl 
tam pořádají už sedmý ročník festivalu 

nového cirkusu. „V Borském parku bu-
dou na pódiu cvičit akrobaté, žonglovat 
žongléři nebo levitovat provazochodci. 

Chystá se odpoledne plné her, workshopů 
a novocirkusového umění. Od 13 hodin se 
budou lektoři jednotlivých disciplín věno-
vat návštěvníkům, kteří zatouží na vlastní 
pěst zakusit, co to obnáší být cirkusákem. 
Večer pak bude na pódiu k vidění to nej-
lepší, co nachystali Žongléros Ansámbl, 
a zavítají i zahraniční umělci,“ láká Plze-
ňany na novocirkusové umění  Jiří Misař 
ze Žongléros Ansámbl. Upozorňuje, že 
diváci nemají čekat klasické šapitó, ani 
typická lákadla tradičního cirkusu, jako 
jsou zkrocená zvířata v kruhové manéži 
a výstupy klaunů mezi čísly. Současný 
cirkus už není o jednotlivých strohých, 
byť dechberoucích výstupech. „Nový cir-
kus si hraje s estetikou, vypráví skrze 
cirkusové dovednosti příběhy, přináší do 
vstupů divadelno. Snaží se oslovit diváka 
emocí, umělci si často hraním vytvářejí 
až lyrické scénické obrazy. A v takto pojí-
mané dramaturgii pořadatelé přichystali 
a dovezou několik velmi zajímavých vy-
stoupení,“ zdůrazňuje Jiří Misař.

Odpoledne bude věnované novocir-
kusovým workshopům, které povedou 
zkušení lektoři z plzeňského centra pro 
nový cirkus Cirkulária, ale i pozvaní mi-
moplzeňští lektoři.  Výuka bude na louce 
uprostřed Borského parku i na pódiu, vše 
v duchu nového cirkusu a tak jako každý 
rok zcela zdarma. „Chceme zapojit ná-
vštěvníky do her, dát jim možnost vyzkou-
šet si cirkus. V novém neboli současném 
cirkuse se cvičí s lidskými těly, žongluje 
a tančí. Máme zájem o komunikaci s ná-
vštěvníky, s publikem, určitě neuvidí jen 
cosi neuchopitelného za hranicí manéže 
tradičního cirkusu,“ shodují se pořadatelé 
festivalu z Žongléros Ansámbl. Organizá-
toři slibují jedinečné zážitky, v magickém 
prostředí rozsvícené přírody. Žongloba-
lizaci totiž rozzáří desítky světel. Větší 
i malá světélka oživí Borský park a umožní 
návštěvníkům vychutnat program a roz-
manité artistické a žonglérské aktivity i po 
setmění. Už tradičně bude celý festival za-
končen ohnivou show.                                 (red)

Žonglobalizace ukáže a nechá vyzkoušet cirkusové umění

The BOOM! Circus ze Spojených států amerických vystoupí v rámci večerního galapřed-
stavení.                                                                                                             Foto: archiv Žongléros Ansámbl

Světově proslulá mezzosopranistka Eva 
Randová zavítala do Velkého divadla na 
inscenaci Rusalka. Do Plzně ji přivedlo 
dlouholeté přátelství s ředitelem Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla Martinem Ota-
vou (oba na snímku). 

„Velice vás chválím, inscenace se mi 
moc líbila. S nadšením jsem pozoro-
vala, jak se malé holčičky točí ve foyer  
a každá už se cítí být žínkou.  Je dobře, že 
si vychováváte mladé publikum,“ řekla 
slavná pěvkyně, která hostovala na vý-
znamných světových scénách včetně 
milánské La Scaly.                                          (red)

Eva Randová 
navštívila Plzeň

Archivářka Archivu města Plzně Kateři-
na Fantová (na snímku) získala ocenění 
v celostátní soutěži Média na pomoc pa-
mátkám za rok 2016. Ocenění se udělo-
vala ve dvoraně Českého muzea hudby 
v Praze. Vyhlašovaly se výsledky jubilej-
ního 20. ročníku této celostátní soutěže, 
kterou pořádá občanské sdružení Pro 
Bohemia spolu se Syndikátem novi-
nářů České republiky. Před dvěma lety 
byly obdobně oceněny archivářky Alena 
Skalová a Jitka Janečková z plzeňského 
archivu. „Získané ocenění za soubor 
článků o historických proměnách města 
Plzně v časopise Vítaný host v Plzeň-
ském kraji mě velmi potěšilo a moc si ho 
vážím,“ uvádí Kateřina Fantová.       (red)

Archivářka 
získala ocenění
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Letošní dvě výročí politického vězně Luboše Hrušky připomene i koncert
Zahrada plní odkaz tvůrce Na festivalu 

bude mít premiéru
 soubor z USA

O víkendu 27. a 28.  května se Plzeň přidá 
k oslavě sousedských vztahů a komunitních 
aktivit, která se koná v mnoha evropských 
městech. Evropský den sousedů „rozžije“ 
v sobotu odpoledne desítku míst ve městě, 
večer bude patřit sousedským večeřím a ne-
děle nabídne komentované procházky.
Programová ohniska - sobota 27.  května
Setkání na Mikulášském náměstí 2017 
(Mikulášské náměstí, Slovany). Taneční 
čísla, výtvarné dílničky.
Muška a sousedé (K Sinoru 37/68, Lho-
ta). Tesání soch do kamene nebo pečení 
chleba ve venkovní peci.
Přijďte si hrát, přijďte na koláč (Bole-
vecká náves 2). Výměna knih, Lego dílna 
a spousta pohádek.
Sousedský jarmark aneb srdcem pro 
druhé (Kaznějovská 51, Lochotín). Pě-
vecké sbory, tanečníci, aikido, jarmark, 

maxipexeso, umění místních, nordic wal-
king nebo canisterapie.
Plzeň zastávka - vlastní cestou (nádraží 
Plzeň zastávka). Výroba domácí kosmeti-
ky, kváskového chleba, španělské paelly, 
malba rukama.
Dny Světlé 2017 (ulice Karoliny Světlé, 
Lochotín). Závody zahradních traktůrků 
do vrchu, z vrchu i s překážkami.
EDS na Jiráskově náměstí (Slovany). 
Vernisáž výstavy Paměť, komponované 
procházky náměstím, otevřená klášterní 
zahrada nebo mše svatá.

Hraní v zámeckém parku (zámecký 
park Křimice). Divadelní pohádka, obří 
trampolína či vystoupení cvičených psů.
Husovo náměstí ožívá pro děti (Huso-
vo náměstí). Dílny pro děti, večer tanec 
a hudba místní komunity.
Pivovar, jako dobrý soused všech Plze- 
ňanů (Secese, Plzeňský Prazdroj). Ve foyer 
centra Secese ve 12, 13 a 14 hodin Škola 
čepování. Je možné využít také okružní 
jízdy historickým autobusem ŠKODA 
706 RTO z roku 1964. Bude ohnisky pro-
jíždět mezi 14. a 18. hodinou. Neděle na-
bídne pět tras komentovaných procházek 
od 10, 11 a 14 hodin. O vzpomínky a udá-
losti vážící se k různým místům se podělí 
průvodci z řad veřejnosti. Vstupenky jsou 
k dispozici na portálu Plzeňská vstupenka 
za zvýhodněnou cenu 70 korun. Více na 
www.evropskydensousedu.cz.                (mr, sr)

Turisté ze Spojených států amerických, 
Austrálie, Švédska a mnoha dalších zemí, 
svatebčané a další návštěvníci z Plzně i celé 
České republiky mají stále větší zájem 
o Památník obětem zla, respektive o Me-
ditační zahradu, kterou před lety vybudo-
val politický vězeň Luboš Hruška. Vytvo-
řil ji na připomínku komunistické zvůle 
z otcova ovocného sadu a předal ji před  
22 lety plzeňskému biskupství. „Na my-
šlenku vybudovat památník jsem přišel 
ve vězení. Zatkli mne při pokusu o útěk 
z republiky 31. října 1949 asi sto metrů 
od hranic. Pak to šlo ráz naráz, Pankrác 
a soud. Navrhovali mi provaz, nakonec 
jsem dostal 18 let těžkého žaláře za or-
ganizování protikomunistického odbo-
je,“ vzpomínal při rozhovoru před více 
než 17 lety Luboš Hruška, který má letos 
dvě významná výročí. Nosnou duchovní 
myšlenkou zahrady, která vyjadřuje utr-
pení lidí, kteří se postavili totalitním reži-
mům, se stalo utrpení Ježíše Krista, jenž 
jej přijal jako zástupnou oběť za lidstvo. 

Připomíná je křížová cesta z pískovco-
vých kamenů i kaple zasvěcená svatému 
Maxmiliánovi Kolbemu, knězi, který byl 
popraven v koncentračním táboře Osvě-
tim, když dobrovolně nabídl svůj život za 
život jiného vězně, otce tří dětí.   

„Odkaz pana Luboše Hrušky se v za-
hradě naplňuje beze zbytku. Nejen, že 
všichni obdivují její krásu, ale zároveň se 
tady zklidní, zastaví se a nacházejí cestu 
k odpuštění a smíření. Lidé se tady prostě 
cítí velice hezky,“ říká Jaroslava  Strako-
vá z Biskupství plzeňského. Dodává, že 
magickou sílu Meditační zahrady pocíti-
la v těžkých chvílích také sama na sobě. 
Pravidelně do ní docházejí už od dob 
Luboše Hrušky například klienti protial-
koholní léčebny, kterým pomáhá překle-
nout jejich závislost na alkoholu. „Stal se 

z ní také jeden z nejvýznamnějších cílů 
návštěvníků Plzně a to bez jakékoli cílené 
reklamy. Přibývá rovněž žádostí o svat-
bu. V loňském roce jsme zaznamenali 
zhruba 60 dotazů, 30 svateb se v zahra-
dě uskutečnilo. Pořádají se tam i diva-
delní představení nebo koncerty. Jeden 
z nich nazvaný Jarní koncert pro Lubo-
še – Zuzana a spol. se tam uskuteční  
11. června od 16 hodin. Na konci červ-
na, 28. a 29., se koná akce pojmenovaná  
Odpuštění v kameni – 90. výročí narození 
a 10. výročí úmrtí plk. Luboše Hrušky,“ 
uvádí Věra Kopicová, správkyně zahrady. 

Areál v letošním roce podstupuje roz-
sáhlejší revitalizaci, kterou umožnila 
dotace z městského rozpočtu. Konzulta-
cemi přispívá špičkový odborník v oboru 
Karel Kalouš, u kterého se Luboš Hruška 
učil zahradnickému řemeslu a jenž mu 
pomáhal zahradu založit. Zahrada je 
v současné době zmlazena, je prosvětle-
nější a může v plné kráse sloužit dalším 
generacím.                                                               (an)

Na scénu Velkého divadla se vrátila Rusal-
ka. Slavná opera Antonína Dvořáka, která 
si získala srdce diváků napříč generacemi 

a dobyla světová jeviště. A protože se i v za-
hraničí zpívá v originále, lámou si pěvci po 
celém světě hlavu a jazyk češtinou. S tímto 
nelehkým úkolem se vyrovnává i Philippe 
Castegner, kanadský pěvec, který na pl-
zeňské operní scéně  ztvárňuje roli Prince. 
Nadaný tenorista byl v roce 2002 zařazen 
do prestižního Lindemannova programu 
newyorské Metropolitní opery, kde zpíval 
roli blázna v Bergově Vojckovi. Vystřídal 
řadu světových scén, aby zakotvil právě 
v Plzni. Zkoušení a život si tady užívá a těší 
se na to, až vyrazí do lesa. Má totiž jeden 
typicky český koníček. „Houbařský nožík 
a síťovanou tašku na houby mám na cestách 
vždycky s sebou. Je vzrušující nacházet nové 
druhy hub typických pro místní prostředí 
nebo potkávat staré známé, jakými jsou pe-

čárka a václavka, které rostou snad po celém 
světě,“ říká kanadský tenorista.

V Plzni jste měl původně zpívat Lenského 
v Evženu Oněginovi, nakonec jste ale do 
inscenace přistoupil až půl roku po pre-
miéře, co se tehdy stalo?

Bohužel jsem měl nějaké problémy s ví-
zem. Byl jsem z toho nešťastný, nejen proto, 
že jsem přišel o krásnou roli, ale také pro-
to, že jsem musel opustit své české kolegy. 
A musel jsem také opustit plzeňské diváky, 
kteří mě na koncertě ve Velkém divadle od-
měnili jedním z největších potlesků, jaké 
jsem kdy zažil. Naštěstí jsem ale dostal na-
bídku zpívat Prince v Rusalce, v nejvýznam-
nější české opeře. Je pro mě čest zpívat ji 
přímo tady.

Konečně jste tedy zpátky v Plzni.
V Plzni se cítím jako doma, jsou tu 

velmi přátelští lidé, kteří umějí žít. Je to 
město podle mého gusta. Našel jsem si 
učitele češtiny, učím se každý den, ale 
zatím mám k tomu, abych mluvil, hodně 
daleko.
Jaký máte vztah k roli Prince?

Role Prince je vlastně dost rozporuplná, 
lidé ji většinou vnímají záporně. Princ je ne-
stálý, neumí se rozhodnout. Ale myslím si, 
že ve skutečnosti stále něco hledá, za něčím 
se žene. A nakonec ho pravda dovede do zá-
huby. Myslím, že je to příběh, se kterým se 
lidé mohou ztotožnit.
Pracoval jste na mnoha světových scé-
nách, můžete své zkušenosti porovnat se 
zkoušením v Plzni?

Zásadní rozdíl je v tom, že v ostatních 
divadlech rozumím lidem, vím tedy, co ří-
kají. Tady se musím hodně soustředit na 
to, abych z řeči těla a intonace pochopil, co 
režisér a dirigent zamýšlejí. Ale díky tomu, 
že zatím neumím tolik česky, mohu pocho-
pit hlubší význam věci. Vnímám totiž spíš 
srdcem než rozumem.
Jak vzpomínáte na své působení v Metro-
politní  opeře v New Yorku?

Metropolitní opera patří k nejvýznač-
nějším operním domům světa, jsem rád, 
že jsem měl tu čest tam zpívat. A také jsem 
rád, že mi působení v této opeře otevřelo 
cestu na plzeňskou scénu. Na New York 
často nevzpomínám. Ale tady a teď proží-
vám velmi šťastné období a daleko víc si 
užívám života.                                                       (red)

Philippe Castegner: Houbařský nůž mám na cestách vždy

Květen je nejen měsícem zamilovaných, ale také sousedů

Vedle domácích plzeňských a morav-
ských souborů se letos na už 21. roční-
ku Mezinárodního folklorního festivalu 
CIOFF® Plzeň 2017 představí i hosté 
z Bretaně, Itálie, Řecka, Slovenska a po-
prvé v historii festivalu také soubor ze 
Spojených států amerických. Akce se 
koná druhý červnový víkend, 7. června 
se uskuteční od 19 hodin první pořad 
v amfiteátru lázeňského parku v Kon-
stantinových Lázních, 8. června se sou-
bory přesunou na náves vesničky Vrčeň 
u Nepomuka, kde začne v 19 hodin večer-
ní pořad. Od pátku 9. června až do nedě-
le se bude program odehrávat převážně 
na hlavní festivalové scéně U Branky ve 
Smetanových sadech v Plzni. Částečně 
se představí vybraní hosté i na scéně 
Historického víkendu na náměstí Re-
publiky. V neděli od 14 hodin se odehraje 
samostatný pořad na návsi obce Dýšina. 
Program včetně profilů účinkujících je 
na www.mffplzen.eu. Programové bro-
žurky budou k dispozici také v infostán-
ku v blízkosti hlavní scény U Branky. 
„Cílem festivalu je prezentace tradičního 

lidového tanečního a hudebního pro-
jevu. Diváci mají možnost seznámit se 
s novými směry lidové hudby a tance, 
které se více či méně tradičním projevem 
inspirují. Připraven je bohatý hudební 
a taneční program, ale také možnost se 
do tance zapojit v rámci tanečních dí-
len českého a zahraničního folklorního 
tance, které povedou účastníci festivalu. 
Na žádný z pořadů se nevybírá vstup-
né,“ říká Jan Vašků z Plzeňské folklorní 
scény, která spolu se Souborem písní 
a tanců Jiskra z Plzně akci pořádá. I le-
tos  organizátoři spolupracují s Národo-
pisným muzeem Plzeňska. „Po loňské 
módní přehlídce historických krojů se 
z depozitářů na světlo světa podívají 
originály hudebních nástrojů, z nichž 
je většina starší 100 let. Budou k vidění 
v rámci Večerního muzikantského do-
staveníčka na hlavní scéně U Branky 
v sobotu od 19 hodin,“ uvádí Jan Vašků.  
Hlavními partnery festivalu jsou město 
Plzeň, Nadace 700 let města Plzně a dal-
ší organizace.                                                        (red)

R O Z H O V O R

Noc kostelů se bude konat 9. června. 
Návštěvníkům se opět otevřou du-
chovní a umělecké skvosty křesťan-
ství, například chrám svatého Barto-
loměje a řada dalších. Součástí akce 
je bohatý kulturně-duchovní program, 
v němž opět nebudou chybět koncerty, 
komentované prohlídky, workshopy, 
divadelní představení a další pro- 
gramy. Informace jsou na adrese  
www. nockostelu. cz .                               (red)

Rozkvetlá Meditační zahrada v Plzni je oázou klidu a krásy.                                                                                     Foto: archiv Biskupství plzeňského

Kanadský pěvec Philippe Castegner na ci-
vilním snímku.                                       Foto: DJKT

Foto z loňského festivalu.  Foto: archiv

Plzeňské kostely zvou 
na noční prohlídky

Město podpoří
prostřednictvím

Noci s operou seniory

Plzeň podpoří potřebné seniory v chari-
tativním projektu Burza přání. Ke každé 
prodané vstupence na Noc s operou, 
kterou připravuje Divadlo Josefa Kaje-
tána Tyla a uskuteční se v lochotínském 
amfiteátru 23. června ve 20.30 hodin, 
dá město navíc dvacet korun. Zmíněný 
projekt realizuje město ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi. Na Noci 
s operou zazní v první polovině večera 
nejoblíbenější melodie z děl Giuseppa 
Verdiho, árie z Aidy, Macbetha, Rigo-
letta, Nabucca a dalších oper v podání 
Ivany Veberové a ostatních skvělých in-
terpretů. Vrcholem programu bude scé-
nické provedení jednoho z nejslavnějších 
hudebních děl 20. století kantáty Carmi-
na Burana. Hudbu Carla Orffa podpoří 
působivé jevištní ztvárnění a atraktivní 
obsazení, kromě pěveckých hvězd evrop-
ského formátu vystoupí i herec Martin  
Stránský.                                                                (red)

Básník Josef Hrubý 
oslavil významné 

jubileum

Básník Josef Hrubý, držitel Umělecké 
ceny města Plzně, v květnu osla-
vil 85. narozeniny. Vedle své bohaté 
tvorby, která přesahuje rámec plzeň-
ského regionu, patřil vždy k aktivním 
hybatelům plzeňského, ale i širšího 
západočeského kulturního života. 
V šedesátých letech byl jedním ze za-
kládajících členů plzeňské umělecké 
skupiny Červen 63. Kvůli angažova-
nosti při srpnových událostech v roce 
1968 se jeho jméno ocitlo na inde-
xu. Po listopadu 1989 spoluzakládal 
Středisko západočeských spisovatelů 
nebo uměleckou skupinu P 89.   (red)

Luboš Hruška
• narodil se 20. července 1927
•    zemřel 30. června 2007



Slavná detektivní hra Past na myši je k vi-
dění na jevišti Velkého divadla. Autorka hry 
Agatha Christie získala za své dílo od Alž-
běty II. šlechtický titul a v počtu prodaných 
děl ji předčí jen Shakespeare, její knihy byly 
přeloženy do 103 jazyků. Světová premiéra 
Pasti na Myši se odehrála v Londýně v roce 
1952 a od té doby se hraje dodnes, a tak se 
jako nejdéle nepřetržitě hraná inscenace 
zapsala do Guinnessovy knihy rekordů. 
Děj se odehrává v nově otevřeném penzio-
nu U Klášterní studny, sněhová bouře a od-
říznutý kabel elektrického vedení vytvářejí 
izolaci, ve které se obtížně odhalují skrytá 
tajemství i komplikované vzájemné vztahy. 
Jasné je jen to, že se někdo chce pomstít za 
zločin spáchaný před léty na bezbranných 
dětech. Hru v Divadle Josefa Kajetána Tyla 
nastudovala režisérka a milovnice detekti-
vek a britské literatury Martina Schlegelo-
vá (na snímku), současná umělecká šéfka 
divadla Letí a budoucí šéfka činohry Jiho-
českého divadla v Českých Budějovicích.

Máte ráda detektivky? A co nesmí podle 
vás ve správné detektivce chybět?
Ano, ale bohužel mám na ně málo času. 
Dovolím si je číst nebo se na ně dívat jen, 

když jsem nemocná. Mám ráda, když se de-
tektivka odehrává v zajímavém prostředí, 
když si kvůli ní udělám obrázek o nějakém 
typu společnosti nebo zemi.
Na rozdíl od dalších detektivek Agathy 
Christie je rozuzlení Pasti na myši větši-
ně diváků utajeno, je to výhoda?
Ano, překvapilo mě, že dost lidí v mém 
okolí si skutečně nevybavuje, kdo je vrah. 
Ale snažíme se, aby si to užili i diváci, kteří 
se to nějakým nedopatřením dozvědí. Mělo 
by to být napínavé. Citujeme trochu dobo-
vé filmy i filmové postupy ve scénografii, 
v hudbě a zvuku. Ale zároveň by to měla být 
hlavně stará dobrá Agatha.
Čím je podle vás způsoben fenomenální 
úspěch londýnské inscenace?

Myslím, že původně to bylo obrovskou po-
pularitou autorky. Agatha Christie byla a je 
skutečná britská ikona. A dnes už je z toho 
turistická atrakce. Být v Londýně znamená 
dát si fish and chips, podívat se na Big Ben 
a zajít na West End, na muzikál nebo na 
Past na myši.
Na scéně je průhledná krychle, můžete 
prozradit, jakou bude mít v inscenaci 
funkci?
Ta průhledná krychle je funkcionalistická 
hala, ve které se odehrává většina děje. Scé-
nografka Pavla Kamanová to pojala tak, že 
v první polovině hry skrze obrovská fran-
couzská okna nahlížíme do haly penzionu 
U Klášterní studny. Všechny postavy jsou 
za sklem jako v pasti, nemohou uniknout 
našim pohledům. Vidíme tak dokonce 
i jednu vraždu!
Překládáte z angličtiny, jako režisérka 
jste uvedla řadu her anglicky píšících 
autorů, zvláště těch žijících. Projevuje se 
tato vaše vášeň pro angličtinu i při insce-
nování hry Agathy Christie?
Ano, jsem britofil. Klasickou britskou li-
teraturu inscenuju hrozně ráda a Agathu 
jsem chtěla dělat už léta, v tomto ohledu je 
to jeden splněný sen.                                          (red)
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Plzeňské městské dopravní podniky se 
mohou pochlubit rozsáhlou sbírkou 
historických vozidel, pro které právě 
začíná období, kdy se budou prohánět 
ulicemi krajské metropole.

Oproti minulému roku tak Plzeňané 
a návštěvníci města budou moci vidět 
více historických vozů, jelikož se vozo-
vý park městského dopravního podni-
ku rozšířil. 

Nový historický vůz má evidenční 
číslo 429 a pochází z roku 1989. V běž-
ném provozu jezdil až do prosince roku 
2006, kdy byl odstaven. V loňském roce 
podstoupil zdařilou renovaci a v sou-
časné době  je opět připraven vozit ces-
tující.  A právě na tento historický vůz je 
zaměřena dnešní soutěžní otázka. 

Jaký je název nového historického 
vozu?
a) Trolejbus Škoda 15 Tr
b) Autobus Karosa B 731
c) Trolejbus Škoda 14 Tr
d) Autobus Škoda 706 RTO
Odpověď na minulou soutěžní otázku je 
5 650. Správně odpověděl  Josef Brych-
cín a vyhrává obrazové publikace vě-
nující se dopravě a další zajímavé ceny, 
které poskytly Plzeňské městské do-
pravní podniky. 

Odpovědi na novou otázku lze po-
sílat nejpozději do 7. června na adre-
su redakce nebo e-mailovou adresu 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Neza- 
pomeňte připsat heslo Hrajeme s doprav-
ními podniky.                                                                   (red)

Pivovarnictví
Od konce 18. století prošlo pivovarnic-

tví řadou změn, přičemž zásluhou jedné 
z nich začaly zdejším pivům konkurovat 
levnější venkovské pivovary, k čemuž 
přispívalo i plzeňské pivo nevalné pověs-
ti. Jeho kvalita se zlepšila až v polovině  
19. století s přechodem na spodní kvašení. 
Další změnou bylo zrušení propinačního 
práva, po němž mohl za stanovených pod-
mínek založit pivovar kdokoliv. Válka pro 
pivovary znamenala odchod zkušených 
pracovníků, rekvírování majetku a snižo-
vání výroby i kvality piva. Pivovary hledaly 
alternativní možnosti přivýdělku, přesto se 
snažily v rámci svých možností pomáhat. 
Po vzniku republiky se obnovila tradice ve 
všech čtyřech pivovarech, které zde před ní 
fungovaly.

První byl Měšťanský pivovar, jenž v roce 
1842 vznikl z vlastních zdrojů plzeňských 
měšťanů. Od roku 1898 používal ochran-
nou známku Plzeňský Prazdroj/Pilsner 
Urquell. Pivo bylo i lékařsky zkoumáno 
a od roku 1887 distribuováno též v lahvích. 
Roku 1869 přibyl První plzeňský akciový 
pivovar. Svůj pozdější název Gambrinus zís-
kal po označení piva vařeného po 1. světové 
válce (zkomolenina jména – Jan Primus). 
Jeho pivo bylo dobře přijímáno na výsta-
vách, stejně jako předešlého pivovaru. Třetí 

byl Plzeňský společenský pivovar (Prior) 
uvedený do provozu roku 1896. V exportu 
se soustředil především na německá území. 
Během války pro zlepšení situace těžil i uhlí. 
V roce 1913 byla vypravena první várka piva 
ze Světovaru (Český plzeňský pivovar, akci-
ová společnost v Plzni). Jeho pivo bylo ob-
líbené zejména v USA. Za války, díky včas-
nému předzásobení a vykupování varního 
oprávnění, se stal zásobovatelem armády 
a nemocnic. Nejstarší pivovar z již zmíně-
ných vznikl asi v 16. století v Křimicích, od 
roku 1830 byl v majetku Lobkowiczů a od 
roku 1920 nesl označení Lobkowiczský pa-
rostrojní pivovar Křimice, okres Plzeň.

Škodovy závody
Původní Waldsteinova strojírna založe-

ná roku 1856 se zanedlouho přestěhova-
la ze Sedlce do Plzně. Roku 1866 byl do 
funkce vrchního inženýra jmenován Emil 
Škoda, který po necelých třech letech stro-
jírnu odkoupil a začal s její přestavbou, 
modernizací a rozšiřováním provozů. Zá-
kladem výroby bylo kvalitní železo a ocelo-
litina, která dovolovala přijímat i zakázky, 
jež jiní odmítali. V roce 1888 byl zaplněn 
původní prostor strojírny, volné místo se 
nalezlo v katastru Skvrňan při Říšském 
předměstí. Nadále se pokračovalo v mo-
dernizaci a investicích. Nově byla otevře-

na i zbrojovka. Na konci 19. století, krátce 
před smrtí Emila Škody, se firma změnila 
na akciovou společnost. Zájmy jeho syna 
Karla zpočátku hájil generální ředitel 
Walter Trappen. Jeho nástupce Georg 
Günther provedl výrobní i organizační 
změny a celkovou modernizaci podniku. 
Jeho kroky však popudily zaměstnance 
(především propuštění přestárlých děl-
níků), což vedlo k nepokojům a stávkám. 
Roku 1907 byly opuštěny staré prostory 
a továrna byla přemístěna na volnější 
prostor na předměstí. Hospodářská krize 
počátku 20. století zpomalila rozvoj pod-
niku a umocnila rozpory mezi Güntherem 
a Karlem Škodou, který se nově postavil 
do čela společnosti a firmu přebudoval 
organizačně i technicky. V dělnické otázce 
byl však stejně tvrdý jako jeho předchůdci. 
Ještě před válkou hledala Škodovka nové 
směry obchodu (Čína, Turecko). Ty však 
zrušila válka, která pro továrnu znamena-
la nejen velký zisk, ale ještě větší investice. 
Za války byla pod přímým vojenským do-
hledem a pracovalo zde 30 tisíc dělníků. 
Zejména nově příchozí se radikalizovali 
a začalo docházet ke konfliktům a stáv-
kám. Ani tomuto podniku se nevyhnula 
generální stávka 14. října 1918. 

Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně

Z historie Plzně - 15. část: Dva velké podniky 

Emil Škoda s komisí při předávání děl v  Doudlevcích.                  Foto: Archiv města Plzně

HÁDeJte s ČIstOU PlZnÍ

Na území Městského obvodu Plzeň 3 
jsou dva sběrné dvory. To je správná 
odpověď na otázku z minulého čísla. 
Výherkyní se stala Daniela Růžičko-
vá. Dnešní otázka je  zaměřena na 
zážitkový program společnosti Čistá 
Plzeň, která se stará o odpad v krajské 
metropoli. 

Co musí splňovat účastník zážitko-
vého programu Staň se popelářem, 
který nabízí společnost Čistá Plzeň?

a) musí mu být 18 let
b) musí měřit více než 150 cm
c) musí mít řidičský průkaz
Odpovědi mohou zájemci po- 

sílat do 7. června na adresu re- 
dakce. K dispozici mají také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Připište heslo Hádejte s Čistou Plzní, 
své jméno a bydliště. Výherce získá spe-
ciální dárky od společnosti Čistá Plzeň 
a další atraktivní ceny.                      (red)

sOUtěŽÍme s DIVaDlem

Pavel Režný, to je odpověď  na otázku 
z minulého čísla. Správně odpověděla 
Hana Naušová a vyhrává vstupenky  
do divadla a drobné dárky.

Tentokrát mohou zájemci soutě-
žit o vstupenky na operu Madama 
Butterfly, která se hraje na Nové scéně. 
Patří k nejhranějším dílům italského 
skladatele Giacoma Pucciniho. Jeho 
záliba v exotických zemích dala život 
opeře o japonské gejše Čo-Čo-San, 
s níž se jen tak z flirtu ožení americký 
důstojník Pinkerton. Po svatbě odjede 
do Ameriky, aby žil svým životem. A te-
prve, když jej konzul Sharpless zpraví 
o tom, že Čo-Čo-San žije v chudobě 
s jeho synem, věrná svému manželo-
vi, Pinkerton si pro své dítě přijede. 
Čo-Čo-San tak zbývá jen zemřít. Víte, 
kdo režíroval novou inscenaci Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla? Odpověď 
je možné nalézt také na webových 
stránkách divadla www.djkt.eu. Lze 
ji posílat do 7. června na adresu  
redakce. K dispozici je také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Soutěží-
me s divadlem.                                          (red)

H R a J e m e
 s  D O P R a V n Í m I  P O D n I k Y

VÍte, kDO tO Je?

Michael Krmen-
čík (na sním- 
ku) je správná od- 
pověď na minu- 
lou soutěžní otáz- 
ku. Redakce oce- 
nila tři vylosované 
odpovědi. Poslali 

je Jiří Štrunc, Miroslav Pokorný 
a Milan Chodora. Vyhrávají šá- 
lu FC Viktoria Plzeň, kartu s pod- 
pisem hráče a další ceny.

A nyní lze tipovat dalšího hráče. 
Narodil se před téměř 34 lety v zápa-
dočeské metropoli. Vzbuzuje emoce 
nejen skvělými výkony na fotbalo-
vém trávníku, ale také mimo něj. 
Za svou kariéru vystřídal pět klubů, 
první z nich, když byl ještě malým 
žáčkem, byl Tatran Třemošná.  Od-
tud zamířil ještě v žákovském věku 
do Viktorie Plzeň, která ho během 
12 let vychovala tak, že v roce 2003 
byl připraven být platným hráčem 
prvního týmu. Do svého premiéro-
vého zápasu v nejvyšší soutěži na-
skočil 26. července 2003 na hřišti 
týmu z Uherského Hradiště, jenž 
v té době nesl název 1. FC Synot. 
V roce 2004 zamířil na hostování 
do italské Modeny, o rok později do 
Tottenhamu Hotspur. Ani v jednom 
hostování se výrazněji neprosadil 
a od léta 2005 opět patřil do kádru 
Viktorie Plzeň.

První změnu dresu v rámci do-
mácí soutěže si odbyl před sezonou 
2007/2008, kdy z Plzně přestoupil do 
Sparty Praha. Za tento tým si připsal 
13 utkání a prvenství v českém fotba-
lovém poháru. V letním přestupním 
období roku 2008 se tehdy 25letý 
obránce vrátil do Viktorie Plzeň a její 
dres obléká dodnes. Byl tak u všech 
úspěchů v moderní historii klubu. 
Získal čtyři mistrovské tituly, zahrál 
si v základních skupinách Ligy mistrů 
i Evropské ligy, probojoval se do repre-
zentace a na své pozici na hřišti se stal 
synonymem jistoty a bojovnosti.

Odpovědi lze posílat s uvedením 
jména a bydliště do 7. června na adre-
su redakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
Nezapomeňte připsat heslo Víte, kdo 
to je?                                                                           (red)

Divadlo uvádí Past na myši

Divadlo Alfa má letos pozvání na řadu 
mezinárodních festivalů. V červnu by 
měli plzeňští loutkáři vyrazit na vý-
znamný mezinárodní festival v polském 
Białymstoku, kde je špičkové loutkové 
divadlo a loutkářská vysoká škola. „V lis-
topadu jsme dostali pozvání na jeden 
z nejkvalitnějších evropských loutkář-
ských festivalů do dánského Silkeborgu. 
Zde by měla mít Alfa pro sebe celý sál, 
který obsadí maňáskové komedie Cha – 
Cha – Cha a Tři mušketýři,“ říká ředitel 

divadla Jakub Hora. Tři mušketýry (na 
snímku) Alfa představila už letos v břez-
nu v Turecku. 
Jak se jmenoval festival v  Turecku, na 
který bylo divadlo pozvané v březnu?
a) Izmir International Puppets Days
b) International Puppets Days
c) Smyrna International Puppets Days
Správná odpověď z minulého čísla zní, 
že představitelka hlavní role v inscenaci 
Gazdina roba Andrea Ballayová pochá-
zí z Nitry. Výhercem se stal Josef Brych-
cín a získává dvě vstupenky do Divadla 
Alfa.

Stejnou cenu obdrží také ten, kdo 
správně odpoví na novou soutěžní 
otázku a bude vylosován. Odpověď lze 
posílat pod heslem Správný tip s Alfou do  
7. června na adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.      (an)


